
 

 

 

 
 מסכמים את הקורונה 

ביוני, שנה ושלושה חודשים לאחר פרוץ נגיף הקורונה הוסרו כלל המגבלות במדינת ישראל, והצורך בתו   1  -, הלישיביום ש
 ירוק ומגבלות התו הסגול בוטלו. 

 גם המועצה חזרה לשגרת פעילות ולקבלת קהל מלאה בכל האגפים והמחלקות.
ועצירת שרשרת ההדבקות, ערך  צוות המתשאלים של המועצה אשר פעל לאורך כל תקופת הקורונה בתשאול   החולים 

, עם המתשאלים בישובים, את אשר נדבקו בנגיף  ין עם אנשי העמקאת שיתוף הפעולה המצו  מפגש מסכם שבו העלה
החיבור למשרד הבריאות ולמערכת הממוחשבת של פיקוד העורף, את הסינכרון המקסימלי עם כל הגופים והצוות המקצועי 

 ות במקרה הצורך. במועצה, וגם מסקנות עתידי
ואנו ערוכים למצבי חירום   ן, הקשר עם הישובים והתושבים מצויחשובהלא אחת כתבנו כי ההיערכות לחירום במועצה היא  

בין  המצוינים  שיתופי הפעולה    -לא היינו ערוכים וכנראה שאף אחד בעולם. למרות זאת  כזה  שונים, אולם לאירוע פנדמיה  
 היטב גם את האירוע הזה. נקווה שלא ישוב.  אפשרו לצלוחי התפקידים בעל עםהמועצה לישובים ובעיקר 

 
 ושוב... שריפות 

רופין. כפר  באזור  גדולה  שריפה  פרצה  השבוע  שהשתוללה   בתחילת  השריפה 
את  כיסה  סמיך  ועשן  בשטח,  שהיו  מוקשים  לפיצוץ  גרמה  הגבול,  עברי  משני 

שעות ארוכות כדי לכבות את האש  במשך  אזור  כוחות כיבוי גדולים פעלו ב  האזור.
נוספת במטע באזור מינוס   ולהרחיקה מבתי הישוב, כשבמקביל פרצה שריפה 

 מאתיים. 
צוותי כיבוי, ארבעה מטוסים, מתנדבי כיבוי   בכיבוי השריפות לקחו חלק שישה 
האש של שדה אליהו, ארבעה צוותים של רשות הטבע והגנים, משטרה ומש"קים  

יקוז ירדן דרומי, גרורי כיבוי של כפר רופין, רשפים, טירת  של מג"ב, צוות רשות נ 
מפארק   וכבאית  ומירב  נחום,  שדה  דוד,  ניר  תרומות,  שדי  הנצי"ב,  עין  צבי, 

 ., וכמובן אנשי הביטחון והאש של המועצההמעיינות 
בין שדי תרומות לחסם צהוב לזמן   90כביש    בעקבותיה נחסם , שנמשכה כל הלילה, וור נחל בזקזשריפה נוספת בא  -אמש  
זדמנות לומר תודה הכאן ה  אנו רק בתחילת הקיץ, אולם כמעט ואין שבוע שבו לא מתרחשות מספר שריפות באזור.קצר.  

של המועצה, רבש"צים גדולה לכל הצוותים אשר מוקפצים באופן מידי, בכל יום ובכל שעה לסייע לכיבוי האש: צוות הביטחון  
 מהישובים, צוותי כיבוי של הישובים, וכל השותפים האחרים אשר נמצאים שם תמיד. 

 
 15כביש 

המועצה    15כביש   צוות  הקהילה,  הנהלת  במעמד  נחנך  גלבוע  במעלה 
 ,הוא כביש המחבר בין הכניסה לישוב לשכונת ההרחבה  15והתושבים. כביש  

וה תאוצה  האחרונות  בשנים  תפסה  ומשפחות  אשר  חדשים  בבתים  תמלאה 
 רבות אשר בחרו לבנות את ביתן בישוב. 

התשתיות   בהרחבת  צורך  היה  הישוב  של  הדמוגרפית  מההרחבה   - כתוצאה 
רגל   יותר משנה לאחר סיומו,  כביש ומדרכה להולכי  בשל הקורונה, וכך אחרי 

 . נחנך השבוע הכביש
 

 בני משפחה מטפלים
מטפלים באזרח הוותיק במועצה, הוקם מתוך מחשבה על התפקיד החדש בחייהם של בני  המרכז "קרובים" לבני משפחה  

 מאוד להתכונן אליו. תפקיד שקשה זהו אך  ,מתח, דאגה, וגם בזכות גדולהתחושת המשפחה, תפקיד הכרוך ב
 המרכז מיועד למי שמטפל בהוריו או בבן/בת זוגו ומכוון לתת להם מענים בעת התמודדות באתגר במשפחה הרב דורית. 

אחת לחודש מתקיימות הרצאות מעניינות לבני   ופגישות להתארגנות משפחתית.  במרכז ניתן לקבל פגישות אישיות, ליווי,
בקרוב    , מתקיימת קבוצת תמיכה, מעת לעת מתקיימות סדנאות בתחומים שונים המשפחה המטפלים, אחת לשבועיים  

 מתוכנן להיפתח מרכז מידע, וע"פ דרישות מהישובים מתקיימים מפגשים לבני משפחה גם בישובים. 
למשתתפים   וזימנ אשר    ,הרצאה של ד"ר דינה אייזןור  יי חן בריעם את   סדנת צילום ייחודית בזום ובטבעלאחרונה התקיימו  

 . נחתאואת  פסק זמן
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 גן יואל ורוזי  
דרכא' נחנך גן יואל ורוזי לזכרם של יואל ברליה ויצחק -בבית הספר 'גאון הירדן  

במלחמת יום   21לנווה איתן, אשר נפלו בגיל    "נווה")רוזי( רוזנצוויג בני גרעין נחל  
 כיפור.  

חבריהם לגרעין בחרו להנציח אותם באזור בית הספר בגן עצי פרי וצמחיה ארץ  
 פתוחה לתלמידי בית הספר. אשר משמש גם ככיתה ,ישראלית 

ונווה,  גרנות  דולב,  הנח"ל  גרעיני  בני  השניים,  המשפחה של  בני  נכחו  בטקס 
 תלמידים והנהלת בית הספר גאון הירדן, נציגי כיתות נווה והמועצה. 

מבטיח כי זכרם של השניים   ,הגן שנבנה ומטופח בשטח שבין בית הספר לקיבוץ
נווה  יהיה חי ופעיל בפעילויות ושיעורים   וישמש גם את תושבי  של בית הספר 

 איתן לפינת מנוחה ופנאי. 
 

 הורות בקהילה 
בחודשים האחרונים, החלה לפעול בעמק תכנית "הורות בקהילה" של החברה  

מטרת התכנית היא לתת כלים פרקטיים   טחון קהילתי.  יסים והרשות לב"למתנ 
 ולחזק את ההורים בהתמודדות היומיומית עם אתגרי ההורות השונים.  

מציע מגוון סדנאות    ,הפרויקט בהובלת מרכז הצעירים והמח' לביטחון קהילתי
להורים  החינוך ה  ,והרצאות  מנהלי  ובהובלת  היישוביות  במסגרות  מופעלות 
נהנו מסדנת אשר  רב של ישובים    פרלקחו חלק בפרויקט מס  ביישובים. עד כה,

הרצאות   הרך,  הגיל  להורי  רגשי  ויסות  על  סדנה  טכנולוגי,  בעידן  וילדים  אבות 
  .בנושא חינוך למיניות בריאה ועוד 

 
 כנס הגיל הרך 

שנת  )לאחר  הפעם  התקיים  שנה,  מדי  המתקיים  המסורתי  הרך  הגיל  כנס 
 המעיינות. הפסקה( בפארק 

המועצה   ישובי  מכל  הרך  הגיל  בשעות   -צוותי  הגיעו  וסייעות  מטפלות  גננות, 
סל  ונהנו משעה מפנקת עם  ברכבים החשמליים  לטייל  יצאו  אחה"צ לפארק, 

 פיקניק ופעילות קבוצתית. 
כנס הגיל הרך הוא הזדמנות מצוינת לפגוש את הצוותים הפועלים במסירות רבה  

 מדי יום בישובים, להוקיר את עבודתם ולומר תודה. ותוך עבודה אינטנסיבית 
 

 קונצרט סיום שנה 
והחנייה עמדה שוממה,  אולם הקימרון סגור  לאחר חודשים ארוכים בהם היה 
התקיים בחמישי האחרון הקונצרט המרכזי של המרכז למוסיקה עמק המעיינות.  

כולם   בקרב  הורגשה  רבה  תלמי  - התרגשות  וכמובן  האורחים  די המשפחות, 
שבה   ארוכה  שנה  שלאחר  המתנ"ס  צוות  וכל  מוריהם  למוסיקה,  המרכז 
כל העת, הוציאו לפועל   התקיימה פעילות בכפוף להנחיות הקורונה שהשתנו 

 תלמידים ומורים.   -שבו לקחו עשרות נגנים וזמרים  ,קונצרט מרשים ומרגש
אשר יסיימו   -בסיום הקונצרט התקיים טקס חגיגי שבו נפרדו מעשרה בוגרים  

   את לימודיהם בסוף החודש במרכז.
 

 
 

 שבת שלום, 
 ם קרין ריו

 ראש המועצה 


